
Taustaa palestiinalaisten leireistä ja Suomen rahoituksesta 

 

Suomi on siis rahoittanut miljoonilla euroilla YK:n alaisen UNRWA:n kesäleirejä, jotka  

valmentavat palestiinalaislapsia sotaan Israelia vastaan. Leireille osallistui pelkästään Gazassa tänä  

kesänä yli 130 000 lasta ja nuorta. 

 

Kansainvälinen kohu leireistä sai alkunsa 20 minuutin videosta Camp Jihad. Videon on tuottanut  

Lähi-idän politiikan tutkimuskeskus Center for Near East Policy Research, joka latasi videon  

Youtubeen heinäkuun lopulla. 

 

Suomen suhde UNRWA:an ja Gazan leireihin 

 

Videolla esiintyvät Summer fun weeks- leirit Gazassa olivat UNRWA:n yhteysvirkamies Christian  

Lindmeierin mukaan käytännössä kokonaan Suomen valtion rahoittamia. Niihin käytettiin tänä  

kesänä suomalaisten verovaroja kaksi miljoonaa euroa. 

 

Länsirannalla Balatan pakolaisleirissä sotaan kiihottavat lastenleirit järjestettiin UNRWA:n  

ylläpitämissä kouluissa, joita Suomi on tukenut tänä vuonna järjestön yleiskassan kautta ainakin 4,5  

miljoonalla eurolla.  

 

Ulkoministeri Erkki Tuomioja taas vieraili Gazassa toukokuussa, jolloin hän lupasi UNRWA:n  

yleiskassaan 1,5 miljoonaa euroa lisää rahaa. Kehitysministeri Heidi Hautala vieraili Gazan  

Summer fun weeks -leireillä kesäkuussa. 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1782  

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1801  

 

Gazan kesäleirit ova käytännössä Suomen varassa. Suomi on tukenut Gazan kesäleirejä vuosina  

2009-2011 yhteensä 3,6 miljoonalla eurolla. Vuonna 2012 Suomi ei tukenut leirejä, eikä niitä silloin  

rahoituksen puuttumisen vuoksi järjestetty.  

 

UNRWA:n vastine 

 

UNRWA:n tiedottaja Christopher Gunness pitää Camp Jihad -videota hyökkäyksenä UNRWA:n  

työtä kohtaan. Gunness kritisoi sitä, että Balatan leirin aineisto ja Gazan aineisto on videolla  

yhdistetty tavalla, joka antaa Gazan leireistä väärän kuvan. Gazan leirin osalta hän sanoi, että sieltä  

kuvatussa materiaalissa kaikki on UNRWA:n kannalta ok.  

 

On totta, että videolla leirejä ei ole selvästi eroteltu toisistaan, vaan niistä annetaan kokonaiskuva,  

mikä voi aiheuttaa epäselvyyttä siinä, mitä tapahtui missäkin. Se ei kuitenkaan tee tyhjäksi niitä  

asioita, jotka ovat selvästi näkyvillä. 

 

UNRWA sanoo tiedotteessaan myös, ettei se ole vastuussa videossa esitetyistä näkemyksistä.  

UNRWA ei tietenkään vastaa videolla esiintyvien leiriläisten mielipiteistä, mutta UNRWA on  

kuitenkin vastuussa siitä, ketkä heidän tiloissaan toimivat ja mitä he lapsille opettavat riippumatta  

siitä, ovatko he UNRWA:n henkilökuntaa vai ei.  

 

UNRWA:n vastine löytyy tästä linkistä:  

http://unrwa.org/etemplate.php?id=1852 

 

 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1782
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1801
http://unrwa.org/etemplate.php?id=1852


Balatan leiri länsirannalla 

 

UNRWAN mukaan Länsirannalla Balatan pakolaisleireillä kuvatut lastenleirit eivät olleet heidän  

järjestämiään, vaikka ne on pidetty heidän tiloissaan. Heidän mukaansa videolla kuvatut  

vastuunkantajat eivät ole heidän työntekijöitään.  

 

Videon takana olevan Lähi-idän politiikan tutkimuskeskuksen johtaja David Bedein kertoi, että kun  

he kuvasivat UNRWA:n kouluilla, videolle kuvatut työtekijät esittelivät itsensä kuvausryhmälle  

UNRWA:n työntekijöinä. 

 

Videosta syntyneen kohun johdosta UNRWA on tutkinut asiaa ja Gunnessin mukaan keskeyttänyt  

yhteistyön tähän kesäleirit Balatan pakolaisleirillä järjestäneen tahon kanssa ja odottaa siltä  

selvitystä. Gunness ei sen sijaan halunnut kertoa, mikä tämä taho on, jonka käyttöön he ovat tilansa  

antaneet tätä toimintaa varten. Hän pyysi kääntymään asiassa kyseisen pakolaisleirin puoleen.  

 

Luonnollisesti se ei poista UNRWA:n vastuuta tapahtuneesta, vaan herättää kysymyksiä, ketä  

koulussa kuvatut leirin vastuunkantajat sitten ovat, mikä taho UNRWA:n koulua siis käyttää oman  

ideologiansa levittämiseen, ja miksi UNRWA ei halua kertoa, kuka tämä kolmas osapuoli on, jonka  

kanssa he tekevät yhteistyötä. 

 

UNRWA:n vastuulla on valvoa kenelle he resurssinsa antavat käyttöön ja mihin tarkoitukseen,  

riippumatta siitä ovatko he UNRWA:n henkilökuntaa vai ei. UNRWA:n sisäinen valvonta ei  

selvästikään ole riittävä, jos vasta ulkopuolinen kuvausryhmä paljastaa UNRWA:n johdolle, mitä  

heidän tiloissaan oikeasti tehdään. 

 

Gazan leirit 

 

Gazan leiriltä kuvattuun aineistoon ei sen sijaan liity mitään kiistaa. Leiriltä kuvattu materiaali on  

UNRWAN tiedottajan Christopher Gunnessin mukaan täysin järjestön toimintaperiaatteiden  

mukaista. Se on siis myös Suomen hallituksen siunaamaa ja meidän veronmaksajien rahoittamaa.  

 

Vastineessaan UNRWA kirjoittaa: 

"The only UNRWA summer activities actually depicted are those shot in Gaza. However, our  

investigation of the film has revealed that absolutely nothing anti-Semitic or inflammatory was  

done or said in the scenes filmed in Gaza." Sama suomeksi: "Vain Gazassa kuvatut otokset esittävät 

UNRWAN järjestämiä kesäaktiviteetteja. Kun tutkimme filmin Gazan osalta, totesimme, että siinä ei 

ehdottomasti sanota tai tehdä mitään anti-semitististä ja kiihottavaa." 

 

Videolla leiriläinen Shahed Arja siis kertoo, mitä heille Gazan leirillä opetetaan: "Kesäleiri opettaa  

meille, että meidän täytyy vapauttaa Palestiina ja meidän täytyy olla määrätietoisia palataksemme." 

 

Puhelinkeskustelussa Christopher Gunness vahvisti, että Gazan leirin johtaja Amina Hinawi kuuluu  

UNRWA:n henkilökuntaan. Hinawi kertoo videolla näin: "Me opetamme lapsille kylistä, joista he  

ovat peräisin. Tällä tavalla jokainen lapsi motivoituu palaamaan näihin kyliin". 

 

Gunnessin mielestä Hinawin puheessa ei siis ole mitään, mikä vahingoittaisi YK:n alaisen  

UNRWA:n puolueettomuuspolitiikkaa. Vastineessaan hän sanoittaa sen näin: "The comment she  

makes does not violate UNRWA’s neutrality policy."  UNRWA pitää siis palestiinalaisten  

pakolaisten keskuudessa avoimesti yllä ajatusta heidän oikeudestaan palata niihin Israelin kyliin,  

joista heidän perheensä lähtivät Israelin itsenäistyessä 1948. 



 

UNRWA siis myöntää, että suomalaisten rahoja käytetään tämän "oikeus palata" -periaatteen  

opetamiseen palestiinalaislapsille ja siinä ei ole mitään vikaa. 

 

UNRWA:n ja kehitysministeri Heidi Hautalan ristiriitaiset selitykset 

 

Median kiinnostuttua suomalaisten osuudesta Camp Jihad -videolla esiintyvien leirien rahoitukseen,  

kehitysministeri Heidi Hautala oli yhteydessä UNRWA:n johtoon. Heidi Hautala on vastannut  

kysymyksiin videosta lehdistöavustajansa Milma Kettusen välityksellä.  

 

Heidi Hautala on toistuvasti ilmaissut luottavansa UNRWA:an, "UNRWA on tehnyt selvityksen  

asiasta ja tutkinut väärinkäytösepäilyt. Luotamme UNRWA:n selvityksiin"" kertoi Heidi Hautalan  

lehdistöavustaja Milma Kettunen asian tultua esille. 

 

Toisessa vastineessa Heidi Hautalan lehdistöavustaja kirjoittaa näin:  

"Ulkoministeriö luottaa UNRWA:n kykyyn valvoa toimintojaan, ja ministeriöllä ei ole syytä epäillä  

UNRWA:n lehdistötiedotteessaan julkaisemaa näkemystä. Sen mukaan video on tarkoitushakuinen  

väärennös, jolla esitetään virheellisiä ja perusteettomia väitteitä järjestön toiminnasta. Suomi  

kuitenkin puuttuu kaikkiin väärinkäytösepäilyihin, ja siksi ministeri Hautala on keskustellut videon  

väitteistä UNRWA:n pääkomissaari Filippo Grandin kanssa. Grandi vahvisti UNRWAn tiedotteessa  

kertomat asiat. Toivon, että tämä hälventää epäilyksesi. Missään tapauksessa Suomen  

kehitysyhteistyövaroja ei voi käyttää videolla esitetyn kaltaiseen toimintaan. " 

 

Eli UNRWA tiedotteessaan kertoo, että kaikki mitä videolla on Gazasta, on ihan ok. Hautala taas  

sanoo, että videolla esitetty toiminta ei ole ok ja sellaiseen ei saa käyttää Suomen rahoja. Ja sitten  

Hautala sanoo olevansa samaa mieltä UNRWA:n kanssa ja luottavansa heihin.  

 

Lisäksi Hautala sanoo, ettei hänellä ole syytä epäillä UNRWA:n näkemystä, että video on  

tarkoitushakuinen väärennös. Väite siitä, että video olisi väärennetty, on varsin raju väite. UNRWA  

ei ole yksilöinyt, mikä videolla heidän mukaansa on väärennettyä eikä perustellut tätä väitettään.  

Päinvastoin he tiedotteessaan totesivat, että videolla kaikki on kuvattu UNRWA:n tiloissa. Myös  

puhelimitse UNRWA:n tiedottaja Christopher Gunness kertoi, että hän tiesi kuvausryhmän käyneen  

Gazassa UNRWA:n leirillä.  

 

UNRWA:n toiminta on kerännyt jo aikaisemmin kansainvälistä kritiikkiä. Esimerkiksi Kanada  

lopetti UNRWA:n tukemisen vuonna 2010, koska järjestön kautta annettujen avustusrahojen käytön  

valvominen osoittautui vaikeaksi.  

http://cjnews.com/node/84803 

 

Länsirannalla syyskuussa 2013 

Jyrki ja Mia Valkeakari 

http://cjnews.com/node/84803

